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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

على وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد و  الحمد هلل رب العالمین، طالب:
 .آله وصحبه أجمعین
ُر َصاِحُبَها َوَال ُ�َكفَّ  اِهِلیَِّة،"َ�اٌب: الَمَعاِصي ِمْن َأْمِر الجَ  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

ْركِ �ِ  ِل للااَِّ َوَقوْ  ،»ٌؤ ِفیَك َجاِهِلیَّةٌ رُ ِإنََّك امْ «: -َوَسلَّمَ  َصلَّى ُهللا َعَلْیهِ -ِلَقْوِل النَِّبيِّ . اْرِتَكاِبَها ِإالَّ ِ�الشِّ
َ َال َ�ْغِفُر َأْن ُ�ْشَرَك ِ�ِه َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن َتَعاَلى:   .]٤٨لنساء: [ا ْن َ�َشاُء}ِلَك ِلمَ ذَ {ِإنَّ للااَّ

َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َواِصٍل ا َثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َحْرٍب، َقاَل: َحدَّ ُروِر، َقاَل: َلِقیُت َأَ�ا ، َعِن الَمعْ َألْحَدِب َحدَّ
َ�َذِة، َوَعَلْیِه ُحلٌَّة، َوَعَلى ُغَالِمِه ُحلٌَّة، َفَسَأْلتُ  َعیَّْرُتُه َبْبُت َرُجًال فَ : ِإنِّي َساِلَك، َفَقالَ ُه َعْن ذَ َذرٍّ ِ�الرَّ

ِه، َفَقاَل ِلي النَِّبيُّ  ِه؟ ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفیكَ یَّْرَتُه �ِ َذرٍّ َأعَ  َ�ا َأَ�ا«: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِ�ُأمِّ َجاِهِلیٌَّة،  ُأمِّ
ُ َتْحَت َأْیِد�ُكْم، َفَمْن َ�اَن  ُه َوْلُیْلِبسْ  ْلُیْطِعْمُه ِممَّا َ�ْأُكُل،فَ ْحَت َیِدِه، ُخوُه تَ أَ ِإْخَواُنُكْم َخَوُلُكْم، َجَعَلُهُم للااَّ

 ."»ُنوُهمْ  َفَأِعیِممَّا َیْلَبُس، َوَال ُتَكلُِّفوُهْم َما َ�ْغِلُبُهْم، َفِإْن َ�لَّْفُتُموُهمْ 
وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمین،

 .ینأجمع
یَِّة، ِر الَجاِهلِ َ�اٌب: الَمَعاِصي ِمْن َأمْ ( في شرحه: -َرِحَمُه هللاُ -فیقول الحافظ ابن حجر  ،أما �عد

ْركِ  ُر َصاِحُبَها ِ�اْرِتَكاِبَها ِإالَّ ِ�الشِّ عند أهل  لى القول المعتمدعشكل هذا �ُ  "إال �الشرك" ")،َوَال ُ�َكفَّ
�ترك  افإذا ارتكب مكفرً  المعاصي العملیة، من صاحبهاالسنة أن من المعاصي ما �كفر �ه 

 "َوالَ : والتعمیم فالترك معصیة، إذا ترك جنس العمل ولم �عمل أي عمل، الصالة مثًال فإنه �كفر،
ْرِك" ُر َصاِحُبَها ِ�اْرِتَكاِبَها ِإالَّ ِ�الشِّ فإنه  لم،�س، ام �عمل شیئً لشرك ولو لمعناه أنه إذا سلم من ا ُ�َكفَّ

ولعل في الشرح ما یثیر  هذا مشكل على القول �اشتراط جنس العمل على ما تقدم. �كفر، ال
 �عض المسائل التي نستفید منها في هذا الباب.

ألن الجملة التي �عده تامة فهو مضاف إلى الجملة أو  ؛" هو منون)�ابٌ (" :-َرِحَمُه هللاُ -قال 
"من و مبتدأ، "المعاصي"، "المعاصي من أمر الجاهیة" فالجملة �عدها تامة: مقطوع عن اإلضافة،

مبتدأ،  "المعاصي"(وقوله . هو خبره ،"من أمر الجاهلیة"متعلق �محذوف �ائنة  أمر الجاهلیة"
الجاهلیة ما قبل اإلسالم منسو�ة إلى ، خبره، والجاهلیة ما قبل اإلسالم) "من أمر الجاهلیة"و

من عوام  األن �ثیرً  ها الجهل الذي هو نقیض العلم؛وال یراد ب الجهل المطبق العام الشامل،
لكن الجاهلیة بهذا اإلطالق إذا عمت وشملت وطبقت في  المسلمین �صدق علیهم هذا الوصف.

: ألن الحافظ ابن حجر �قول �عني ما قبل اإلسالم؛ وقد تتكرر الجاهلیة، األرض صارت جاهیلة.
 وهل تطلق على العصور المتأخرة إذا طبق الجهل على أهلها؟، )والجاهلیة ما قبل اإلسالم(
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تب في جاهلیة �عني �ما �ُ  ؟ولو في بلد أو في جهة من الجهات ،وطبق الشرك والكفر على أهلها
  ؟لكن هذا التعبیر صحیح أو غیر صحیح. القرن العشر�ن

 .ال ینطبق علیه الوصف الشرعي طالب:
 ن هللا�عض الناس لما �ان في وقت فسق ثم مَ  في الجاهلیة. لما �نا: �قول إطالق الجاهلیة، ،ال

لكن . �عني لما �نت جاهالً  لما �نت في الجاهلیة،: علیه �التو�ة وااللتزام واالستقامة �قول
وتقییدها في مكان أو في زمان أو ما  الجاهلیة �ذا بهذا اإلطالق تنصرف إلى ما قبل اإلسالم،

ن أل لكن �اإلطالق ال تنصرف إال إلى ما �ان قبل اإلسالم؛ �منع. أشبه ذلك بهذا القید ما فیه ما
 في �عض البلدان أو في �عض العصور، افالجهل قد �كون مطبقً  الجاهلیة منسو�ة إلى الجهل،

 .لكنها نسبیة ،فتكون جاهلیة
في حال (، في حال جاهلیته)أي وقد �طلق في شخص معین  والجاهلیة ما قبل اإلسالم،(

 اافرً �عني قبل أن �سلم في جاهلیته لما �ان � سلم ولو �ان �عد اإلسالم،�عني قبل أن �ُ  )جاهلیته
أي في حال (. فهي جاهلیة نسبیة �النسبة لهذا الشخص ما قبل إسالمه جاهلیته، ثم أسلم،
  جاهلیته.
 ،اف)ان الكبتشدید الفاء المفتوحة، وفي روا�ة أبي الوقت �فتح أوله و�سك "روال ُ�كفَّ "وقوله: 

رم ن �ل معصیة تؤخذ من ترك واجب أو فعل محأأي  "إال �الشرك"(وقوله: . ْكفروال �َ  �عني:
وال �صلح  ،»إنك امرؤ فیك جاهلیة«: �عني ودلیلها حدیث أبي ذر، فهي من أخالق الجاهلیة)

: �ما �قال لكن فیه خصلة من خصال الجاهلیة، ،هو مسلم. إنك جاهلي أن �قال في مثل هذا:
 ،افیه شرك و�ن لم �كن مشر�ً : �ما �قال ،لكن فیه خصلة من خصال النفاق نفاق وهو مسلم،فیه 

 .لكن فیه خصلة �شا�ه فیها المشر�ین
  ....... طالب:
 .�النسبة للجهل جهال �انوا أمیین، أمیین، ال ال،
  ....... طالب:

 افترض أنهم متعلمون، ،انتشار الكفر والشرك والفسوق والمعاصي �له جهل ولو �انوا علماء
لكنهم �فار مشر�ون  وعندها من العلوم والمخترعات ما لیس عند غیرها، ،ومن أقدم أمة متحضرة

 .وفجار
  ؟�عني في �اب الدین طالب:

 .نعمجاهلیة 
 .(والشرك أكبر المعاصي، ولهذا استثناه)

   ....... طالب:
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الناس تقول على  جاهلیتي أفعل �ذا،�نت في : هو �قول �قال له،ما هو  هو �طلق على نفسه،
والجاهل �حصل ممن  هذا قصده. عن أوامر هللا ونواهیه، غافالً  �عني لما �نت جاهالً  أنفسهم،

ِ ِللَّ  {ِإنََّما التَّْوَ�ُة َعَلى �طلق علیه جاهل: �الحكم بدلیله، اارتكب المحرم ولو �ان عارفً  ِذیَن للااَّ
وَء  �عرف أن الخمر  یله،ي �عرف الحكم بدل�عني الذ {ِ�َجَهاَلٍة}]، ١٧[النساء:  ِ�َجَهاَلٍة}َ�ْعَمُلوَن السُّ

لكنه جاهل ولو عرف الحكم  له تو�ة، ؟فهذا ما له تو�ة ،و�عرف النص من الكتاب والسنة ،حرام
 .بدلیل اآل�ة ،بدلیله

  ....... طالب:
  ؟فیه ما �منع

  ....... طالب:
  ؟ي �منعمن الذ

جاهلیة  ةدول أنا أقول لك في مجتمع �امل مثل األمر�كان واإلنجلیز والصین، مثل هذا، ما أقول
 .دون شك

  ....... طالب:
 .�نت في جاهلیتي: لكن هو إذا قال بل غیره،ما �طلق من قِ  شخص بذاته ما �طلق علیه هو،

  ....... طالب:
قبل  اأعم من أن �كون �افرً وهذه  وقد تطلق في شخص معین أي في حال جاهلیته، جاهلیته هو،

في �اد�ة ال یتعلم  جاهالً  أو �كون شخص غافالً  �ما حصل لكبار الصحا�ة، ،اإلسالم ثم أسلم
عرفیة هذا تنطبق علیه الحقیقة ال وال ینتهي بنواهیه، ،وال �أتمر �أوامره ،وال یلتفت إلیه ،العلم

 واللغو�ة.
لق الترجمة: أنه لما َقدم أن المعاصي �ط. ومحصل ولهذا استثناه ،والشرك أكبر المعاصي(

 ُ�خرج عن د، أراد أن یبین أنه �فر الو علیها الكفر مجاًزا على إرادة �فر النعمة ال �فر الجح
الى: وهو قوله تع ،الملة، خالًفا للخوارج الذین ُ�كفرون �الذنوب، ونص القرآن یرد علیهم

كفرون �مفردات ج �ُ ما فیه شك أن الخوار ، ])٤٨[النساء:  {َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َ�َشاُء}
�كفرون  �كفرون الزاني، كفرون شارب الخمر،�ُ  �مفرداتها، �مفردات المعاصي الكبائر، الذنوب،
هو في : �قولون  والمعتزلة یوافقونهم في المآل و�ن خالفوهم في الوصف، �مفرداتها. المرابي،

في  ،اافرً وال � اال نسمیه ال مؤمنً  دنیا في المنزلة بین المنزلتین،لكنه في ال ،اآلخرة مخلد في النار
وال ینتهي عن أي  ،شخص ال �أتمر �أي أمر أما �العموم،. �المفردات المنزلة بین المنزلتین،

والمسألة �ما  مقتضى هذا أنه �كفر. والمراد جنسه، ،والعمل شرط في صحة اإل�مان ،نهي
  ..لكن. تعلمون خالفیة،

  ....... طالب:
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  ؟كیف
  ....... طالب:

 »ترك الصالة -أو الشرك-والكفر  -أو المسلم-بین المؤمن « لكن عموم اآل�ة مخصوص بینهم،
  عموم اآل�ة مخصوص. ،عند من �قول �كفره

، ك تحت إمكان المغفرة)ر ما دون الشر فصیَّ  ،]٤٨[النساء:  {َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َ�َشاُء}(
غیر  ؟غیر مطردة وال منعكسةأم �عني مطردة ومنعكسة  ؟الأم �عني هل اآل�ة مطردة منعكسة 

وال منعكسة �اعتبار أن الشرك األصغر و�ن �ان ال �غفر عند جمع  ،مطردة لدخول التخصیص
 لم،عذب في قول جمع من أهل العال بد أن �ُ  ،�عني ال �غفر من أهل العلم إال أن مآله إلى الجنة،

 ِ�ِه} ْن ُ�ْشَركَ {ِإنَّ للااََّ َال َ�ْغِفُر أَ : لكن عموم اللفظ داخل تحت المشیئة،: أهل العلم من �قولومن 
 وهذا مقتضى اآل�ة. ال بد من أن �عذب، الشرك ال �غفر صغیره و�بیره،]، ٤٨[النساء: 

  ....... طالب:
  ؟ماذا

  ....... طالب:
موم عدم المغفرة ع عموم هذا،]، ٤٨[النساء:  َ�ْغِفُر َأْن ُ�ْشَرَك ِ�ِه}{ِإنَّ للااََّ َال غفر لكنه ال �ُ 
 .التعذیب
  ....... طالب:
 .یدخل

  ....... طالب:
 .ما �خرج من الملة الشرك األصغر ال ال،
  ....... طالب:

لكن دلت األدلة األخرى على أن الشرك األصغر ال �أخذ حكم الشرك األكبر في التخر�ج من  ال،
 الملة.

ك تحت إمكان المغفرة، ر ما دون الشر فصیَّ  ،]٤٨[النساء:  {َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َ�َشاُء}(
ًال مث -صلى هللا علیه وسلم-والمراد �الشرك في هذه اآل�ة الكفر؛ ألن من جحد نبوة محمد 

لخالف في ا�عني ، خالف)ولو لم �جعل مع هللا إلًها آخر، والمغفرة منتفیة عنه بال  ،كان �افًرا
 حتى �اإلجماع، او�ن �انوا �فارً  ،إنهم مشر�ون  :إنهم مشر�ون أو ال �قال :أهل الكتاب هل �قال

لكن هل  و�عضهم نقل اإلجماع على ذلك. ،ن من شك في �فرهم فهو �افرإ :قال أهل العلم
 ؟مشر�ون أو ال �قال :�قال

  ....... طالب:
 وفیهم شرك. ،إنما �فار مشرك، :حه ابن رجب أنه ال �قالرجَّ والذي  عند جمع من أهل العلم،
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  ....... طالب:
هم مشر�ون أو فیهم  :لكن هل �قال وذ�ر هللا ذلك عنهم. نعم قالوا هذا في وقت التنز�ل �عد،

  ؟شرك
 .فیهم شرك طالب:

 .و�ن �ان �ثیر من أهل العلم یرى أنهم مشر�ون  ،هذا ما قرره الحافظ ابن رجب
  ....... طالب:

 اِب}ْهِل اْلِكتَ أَ {َلْم َ�ُكِن الَِّذیَن َ�َفُروا ِمْن هم �فار �اإلجماع  وأولئك قالوا: هم خصوا هذا بهذا،
 ].١[البینة: 
  ....... طالب:

  .�قول الشارح سنرى ماذاالمقصود  .�فروا وأهل الكتاب؟
في  وقد َیرد الشرك و�راد �ه ما هو أخص من الكفر �ما والمغفرة منتفیة عنهم بال خالف،(

حجة من  هذه، ])١بینة: [ال ِ�یَن}{َلْم َ�ُكِن الَِّذیَن َ�َفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِ قوله تعالى: 
 }اْلِكَتابِ ِل {الَِّذیَن َ�َفُروا ِمْن أَهْ  ،هم �فار �اإلجماع: لكن قد �قول قائل. إنهم غیر �فار :�قول
 �عني من �اب عطف الخاص على العام �اعتبار أن الشرك نوع من أنواع {َواْلُمْشِرِ�یَن} كفار،
  الكفر.

بن �طال: غرض البخاري اال ق]، ١نة: [البی {َلْم َ�ُكِن الَِّذیَن َ�َفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِ�یَن}(
عوذ أ ، و�قول: إن من مات على ذلك ُ�خلد في النار)الرد على من ُ�كفر �الذنوب �الخوارج، 

ِفُر {َوَ�غْ وله: واآل�ة ترد علیهم؛ ألن المراد �ق ،خلد في النارإن من مات على ذلك �ُ : �قول(. �اهلل
ل الكرماني من مات على �ل ذنب سوى الشرك. وقا ]٤٨[النساء:  َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َ�َشاُء}

ون كبیرة، وهم ال �كفر �نظر؛ ألن التعییر لیس  "عیرته �أمه"في استدالله �قول أبي ذر: 
 �الصغائر. 

 من( أي الخوارج )علیهم(�عني البخاري  )استدالله(، قلت: استدالله علیهم من اآل�ة ظاهر)
لى أن ع�طال، وأما قصة أبي ذر فإنما ُذكرت لیستدل بها بن ا، ولذلك اقتصر علیه اآل�ة ظاهر

من �قیت فیه خصلة من خصال الجاهلیة سوى الشرك ال َ�خرج عن اإل�مان بها سواء �انت 
ن موهو  ،فالتعییر معصیة ،"المعاصي من أمر الجاهلیة"، من الصغائر أم الكبائر وهو واضح)

 . فهنا مطا�قة لكنها من أمر الجاهلیة، ،: إنها �بیرة أو صغیرةأمر الجاهلیة سواء قلنا
(وأما قصة أبي ذر فإنما ُذكرت لیستدل بها على أن من �قیت فیه خصلة من خصال : قال

وهو  ،الجاهلیة سوى الشرك ال َ�خرج عن اإل�مان بها سواء �انت من الصغائر أم الكبائر
هللا تعالى أ�قى �أن �كفر واستدل المؤلف أ�ًضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصیًة ال  ،واضح

�أن ( �عني ال تصل إلى حد الكفر �ترك الصالة. ،�عني إذا ارتكب معصیة، علیه اسم المؤمن)
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، ])٩[الحجرات:  {َوِ�ْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا}هللا تعالى أ�قى علیه اسم المؤمن، فقال: 
{ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا (ثم قال:  ،مؤمنین وسماهم: القتال من �بائر الذنوب، {اْقَتَتُلوا}

إذا التقى «: -صلى هللا علیه وسلم-]، واستدل أ�ًضا �قوله ١٠[الحجرات:  َبْیَن َأَخَوْ�ُكْم}
، »فالقاتل والمقتول في النار«�عني ، مع التوعد �النار) فسماهما مسلمینِ  »المسلمان �سیفیهما

 . ومع ذلك سماهما مسلمینِ  ،�النار وقد ارتكبا �بیرة من �بائر الذنوبتوعدهم 
م تأو�ل البغاة معه �عني في مسألة البغي،، (والمراد هنا: إذا �انت المقاتلة �غیر تأو�ل سائغ)

نت إذا �ا: والمراد هنا(: ألنه قال على �المه إذا �انت بتأو�ل سائغ ال تدخل فیما قرره؛ سائغ،
  .)�غیر تأو�ل سائغالمقاتلة 

  ....... طالب:
 .»إذا التقى المسلمان �سیفیهما« ،نعم

  ....... طالب:
  ؟ماذا

  ....... طالب:
.......  
  ....... طالب:

 شرح الحدیث الثاني مدرج في األول. الشرح مدرج،
  ....... طالب:

 ؟تقرأ الباب الذي یلیه
َفَسمَّاُهُم  ،]٩[الحجرات:  }َبْیَنُهَما الُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا{َوِ�ْن َطاِئَفَتاِن ِمَن "َ�اٌب:  طالب:

 .{الُمْؤِمِنیَن}
ْحَمِن ْبُن الُمَباَرِك، َقالَ  َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا َحمَّاُد ْبنُ : َحدَّ َثنَ : الَ قَ  َزْ�ٍد، َحدَّ ا َأیُّوُب، َوُ�وُنُس، َعِن َحدَّ

جُ الَحَسِن، َعِن اَألْحَنِف  ؟ ْكَرَة َفَقاَل: َأْیَن ُتِر�دُ �َ َیِني َأُبو َل، َفَلقِ ْبِن َقْیٍس، َقاَل: َذَهْبُت ِألَْنُصَر َهَذا الرَّ
ُجَل، َقاَل: اْرِجْع، َ�ُقوُل:  -ْیِه َوَسلَّمَ ى ُهللا َعلَ َصلَّ - َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل للااَِّ  ُقْلُت: َأْنُصُر َهَذا الرَّ

 َهَذا الَقاِتلُ  ،ُسوَل للااَِّ َ�ا رَ  ُقْلُت:، فَ »ارِ ِلَماِن ِ�َسْیَفْیِهَما َفالَقاِتُل َوالَمْقُتوُل ِفي النَّ ِإَذا الَتَقى الُمسْ «
 ."»ِإنَُّه َ�اَن َحِر�ًصا َعَلى َقْتِل َصاِحِبهِ «َفَما َ�اُل الَمْقُتوِل؟ َقاَل: 

معه  -َرِضَي ُهللا عنُه وأرضاه- اوال شك أن علی�  ،-َرِضَي ُهللا عنهُ - ااألحنف ذهب لینصر علی� 
 ومن خرج علیه ومعه تأو�ل سائغ، ألنه إمام شرعي، ومعه الحق؛ الرجحان في هذه القضیة،

و�عد اإلصالح واالتفاق إذا �غت  �جب اإلصالح بینهم، هاتان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا،
وال شك أن ما حصل ]. ٩[الحجرات:  ْبِغي}{َفَقاِتُلوا الَِّتي تَ : قاَتلفیجب أن تُ  ،إحداهما على األخرى 

�عني عائشة لما خرجت إلى  بین الصحا�ة أمر محیر مذهل! �ل منهم �عترف لآلخر �الفضل،
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هي التي أشارت �ه لما  ال، ؟ظن بها أنها ال ترتضیه خلیفةهل �ُ  -َرِضَي ُهللا عنهُ -علي 
الُة -استشاره النبي فلما  و�ن �ان في نفسها علیه شيء، ،اسُتشیرت �عد قتل عثمان علیِه الصَّ

المُ  الُة  -لذلك لما روت حدیث مرضه النساء غیرها �ثیر،: في قصة اإلفك قال -والسَّ علیِه الصَّ
المُ  المُ -فخرج  :-والسَّ الُة والسَّ وهو  ما سمته، �عني ورجل آخر، ،بین العباس وآخر -علیِه الصَّ
  وتقضي �الحق؟ ،هل منعها أن تقول الحقلكن  لما في نفسها. ؛-َرِضَي ُهللا عنهُ -علي 

ما ل ؟قاَتلهل عاملها على أنها �اغیة و�جب أن تُ  -َرِضَي ُهللا عنهُ -علي . علي: اشُتشیرت فقال
 حیر،�ُ �عني هذه األمور شيء . ولكن هللا ابتالكم �هللا إنها زوجته في الدنیا واآلخرة،: أقبلت قال

ال -والنبي ،وهذا الصحا�ة متوافرون . »حیرانتدع الحلیم «وهذا شأن الفتن إذا وقعت  ُة علیِه الصَّ
المُ   فكیف �الحال وقد طال األمد؟  دم.ما �العهد من قِ  �عني ر�ع قرن �عد وفاته، -والسَّ

إال إذا اضطر إلیه �عد  اوال �قول شیئً  فعلى اإلنسان أن �حرص على حفظ نفسه وحفظ لسانه،
قد ، »ولو �شطر �لمة ،ومن أعان على قتل مسلم«: مسلملئال یتسبب قوله في قتل  شدید؛ تحرٍّ 

 وسعد بن أبي وقاص وهو. أو �فتي �فتوى یترتب علیها إراقة دم ،یلقیه على عواهنه ا�قول �المً 
الناس  قال: وجاء ابنه عمر فقال له في ضیعته، اعتزل الفتنة، من العشرة المبشر�ن �الجنة،

أعوذ �اهلل : ولما أقبل قبل ذلك �قول في صدره ودفعه،فضر�ه  ؟�قتسمون الملك وأنت جالس هنا
لكن أ�ًضا إذا �ان رجحان أحد الطرفین فیجب . السالمة ال �عدلها شيء. من شر هذا الراكب

 فإن لم �حصل فال بد من �ف الطائفة األخرى التي ینطبق علیها الوصف �البغي، اإلصالح،
 الحق.ر�وا یتقاتلون من غیر نصر لصاحب �عني لو تُ 

 .ایهلكون جمیعً  طالب:
و�ون واحد أو اثنین أو عشرة من أهل التحري �طلبون السالمة و�نعزلون فهذا وجهة  یهلكون،
 وحصلت من �عض الصحا�ة. ،نظرهم
  ....... طالب:

  ...الذي �أمر
 .�القتل طالب:

 .واآلمر متسبب فهو المباشر، اعلى �ل حال إذا �ان القاتل مكلفً 
  ....... طالب:

 اذهب قال: امسدسً  اأنت أو ز�د من الناس أعطى شخًص  ظرف عادي �عني؟ ؟في مثل أي ظرف
 .ااقتل فالنً 

  ....... طالب:
 .ما تحتاج إلى فتوى فرد�ة ،هي أمور عامة تحتاج إلى فتوى عامة على �ل حال هذا عندهم،
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مع  أي خصلة جاهلیة، »فیك جاهلیة«ألبي ذر:  -صلى هللا علیه وسلم-(واستدل أ�ًضا �قوله 
 ه عندهخه بذلك على عظیم منزلتأن منزلة أبي ذر من اإل�مان في الذروة العالیة، و�نما و�َّ 

ه ألنه قد یواَجه شخص �ما ال یواَجه �ه غیره �حسب منزلت ؛تحذیًرا له عن معاودة مثل ذلك)
 ،ینصرف إلى المأمومینن اإلمام قد إ �عني مثل ما قلنا في مناسبات وفي دروس:، ورسوخ قدمه
یتجه �اللوم على من �قضي ر�عة  أن �مكن، اوآخر �قضي أر�عً  ،�قضي ر�عة او�رى شخًص 

 ألن المنازل تختلف.؛ او�شكر هذا الذي �قضي أر�عً 
ن هو (ألنه و�ن �ان معذوًرا بوجه من وجوه العذر، لكن وقوع ذلك من مثله ُ�ستعظم أكثر مم

الحدیثین تحت الترجمة، وهذا على مقتضى هذه الروا�ة دونه، وقد وضح بهذا وجه دخول 
روا�ة أبي ذر عن مشا�خه، لكن سقط حدیث أبي �كرة من روا�ة المستملي، وأما روا�ة 

[الحجرات:  ْؤِمِنیَن}{َوِ�ْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلمُ األصیلي وغیره فأفرد فیها حدیث أبي �كرة بترجمة: 
صیلي �عني سواء �انت روا�ة أبي ذر أو روا�ة األ، ًقا حسن)]، و�ل من الروایتین جمًعا وتفر�٩

سواء �انت ترجمة واحدة أو  (كل من الروایتین جمًعا وتفر�ًقا حسن) ،أو روا�ة المستملي
 .ترجمتین

 .(والطائفة القطعة من الشيء)
  ....... طالب:

 هو استدل �اآل�ة على أنه الشرك. ،ال
  ....... طالب:

بن �طال، وأما ا(ولذلك اقتصر علیه : كفر �الذنوب �الخوارجعلى من �ُ غرض البخاري الرد 
 قصة أبي ذر فإنما ُذكرت لیستدل بها على أن من �قیت فیه خصلة من خصال الجاهلیة سوى 

�ًضا واستدل المؤلف أ ،الشرك ال َ�خرج عن اإل�مان بها سواء �انت من الصغائر أم الكبائر
یث حالفرق بین الشرك األكبر والكفر من  مالكن . ال �كفر) على أن المؤمن إذا ارتكب معصیةً 

 . الشرك األكبر �فر ما فیه بینهما فرق، ؟النتیجة
  ....... طالب:

و�ن �انت  و�طالق الكفر على الشرك من �اب أن المآل واحد، لكن نص اآل�ة على الشرك،
 حقیقة الشرك في �عض صورها تختلف عن حقیقة الكفر.

  ....... طالب:
 بینهم نعم. ال شك بینهم.

  ....... طالب:
 ،وال �طلق علیهم الشرك ،�طلق علیهم الكفر ره ابن رجب:مثل ما قرَّ  لكن مثل الیهود والنصارى،

 .ما فیه فرق  ،ومن أطلق علیهم الشرك
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ُ َر�ِّي َوَال ُأْشِرُك ِبَر�ِّي أَ : طالب: ....... ثم قال  ..؟..... ]٣٨كهف: [ال َحًدا}{َلِكنَّا ُهَو للااَّ
و�ن �انت  النتیجة واحدة، طلق هذا على هذا وهذا على هذا �اعتبار أن المآل واحد،هو قد �ُ 

 و�عض الكفر لیس فیه تشر�ك. ،اسمى �فرً �عض صور الشرك ال تُ 
والطائفة ا وتفر�ًقا حسن. ]، و�ل من الروایتین جمعً ٩[الحجرات:  {َوِ�ْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن}(

ا َعَذاَبُهمَ  {َوْلَیْشَهدْ : لذا قال، و�طلق على الواحد فما فوقه عند الجمهور) ،القطعة من الشيء
 ؛لى طائفتینقسم الجیش إوفي صالة الخوف �ُ  .ولو واحد �عني:]، ٢[النور:  َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن}

 �ه صالة الخوف ثالثة.أقل ما تنعقد  وقالوا: ،طائفة تصلي مع اإلمام وطائفة تحرس
 ِمَن ا َطاِئَفةٌ {َوْلَیْشَهْد َعَذاَبُهمَ (وأما اشتراط حضور أر�عة في رجم الزاني مع قوله تعالى: 

ي الرجم بدلیل آخر. وال اشتراط فیه، واالشتراط ف ،فاآل�ة واردة في الجلد ،]٢[النور:  اْلُمْؤِمِنیَن}
] ١٠٢نساء: [ال َعَك}مَ {َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة ِمْنُهْم لى: وأما اشتراط ثالثة في صالة الخوف مع قوله تعا

{ِإَذا ُنوِدَي ، مع)الج فذ�ره بلفظ ،]١٠٢[النساء:  {َوْلَیْأُخُذوا َأْسِلَحَتُهْم}ك لقوله تعالى: لفذ
َالِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا}   ؟د�م أقل من ینطبق علیه العد]، ٩[الجمعة:  ِللصَّ

 .ثالثة طالب:
 ؟ {َفاْسَعْوا}
 .ثالثة طالب:

 .وواحد �خطب ،وواحد ینادي اثنان مأمور �السعي،
 .أر�عة طالب:

 .فیكون أقله ثالثة ،ما فیه ما �منع لكن ال �منع أن �كون المنادي هو الخطیب، ،صاروا أر�عة
 ....... طالب:

 .. والمقتول حر�ص على قتل صاحبه�عني القاتل واضح
  ....... طالب:

  ؟�عني من أجل أال یؤاخذ
  ....... طالب:

 ،هذا القاتل: قیل، »إذا التقى المسلمان �سیفیهما فالقاتل والمقتول في النار« الحدیث نص: ال،
و�ها �ستدل أهل العلم على أن ، »على قتل صاحبه اإنه �ان حر�ًص «: قال ؟فما �ال المقتول
 .فهو مؤاخذ على هذا السعي لكنه عزم مقرون �فعل سعي المقاتلة، ،هذا عزم ،العزم یؤاخذ علیه

ن بن أبي الحساهو  "الحسن"بن عبید، واهو  "یونس"هو السختیاني، و" حدثنا أیوب"(قوله: 
قبل  لكن -صلى هللا علیه وسلم-مخضرم، وقد رأى النبي  "األحنف بن قیس"البصري، و

 إسالمه، و�ان رئیس بني تمیم في اإلسالم، و�ه ُ�ضرب المثل في الحلم. 
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ار إلیه �عني علی�ا، �ذا هو في مسلم من هذا الوجه، وقد أش "ذهبت ألنصر هذا الرجل"وقوله: 
. زاد -صلى هللا علیه وسلم-بن عم رسول هللا االمؤلف في الفتن، ولفظه: أر�د نصرة 

ور، و�ان �إسكان الكاف هو الصحابي المشه "رةأبو َ�كْ "�عني علی�ا. واإلسماعیلي في روایته: 
�كرة  مل، فنهاه أبواألحنف أراد أن �خرج �قومه إلى علي بن أبي طالب لیقاتل معه یوم الجَ 

 .ة)التقیا �سیفیهما حسًما للماد فرجع، وحمل أبو �كرة الحدیث على عمومه في �ل مسلمینِ 
حق الطائفة التي معها ال تن وأنت تر�د أن تنصر طائفة وتقاتل طائفة،اآلن إذا وقعت مثل هذه الف

ن أال �حتمل أن �كو  لكن إذا حصل هذا االختالط بین المحق والمبطل، والباغیة تقاتلها. ،تنصرها
  ؟من الطائفة صاحبة الحق اعلى أن تقتل مسلمً  ااالحتمال قائمً 

یوافقه في �ل شيء في خضم هذا االختالط �عني في العراق مثًال ما حصل قتل سني لسني 
  ؟وهذه الفتن التي تموج

 .بلى طالب:
من غیر فصل من أهل  اوأ�ًضا فكون األمة �طحن �عضها �عًض  ،ولذلك السالمة ال �عدها شيء

�عني لو تخاذل الناس وتر�وا  هذه أ�ًضا �ارثة، ،نیط بهم مثل هذا األمرالحل والعقد ممن أُ 
والطر�ق على  ًال ما أفتوهم وال ساعدوهم وال نصروهم وال أیدوهم انتهى،اإلخوان في الشام مث

ال بد من وقفة صادقة من أولي  ونحن نتفرج. افشیئً  اوالعدو �مشي على األمة شیئً  غیرهم �عد،
وأظهر  ،األحالم من أهل الحل والعقد في وقف هذا النز�ف الذي أضعف األمة و�سر شو�تها

 .سائغة لكل من یر�د أكلهاتكون لقمة  علیها عدوها،
ال التقیا �سیفیهما حسًما للمادة، و� (وحمل أبو �كرة الحدیث على عمومه في �ل مسلمینِ 

لك من فالحق أنه محمول على ما إذا �ان القتال منهما �غیر تأو�ل سائغ �ما قدمناه، و�خص ذ
 .�عني في اآل�ة، عموم الحدیث المتقدم بدلیله الخاص في قتال أهل البغي)

  ....... طالب:
 نعم. 

  ....... طالب:
�عني مع موجان . لنصرته والكن ما �أمن أن �قتل من أصحاب علي الذین خرجنعم،  �عرف،

 .الفتن ال تأمن أال تسلم من دم مسلم معصوم
  ....... طالب:

 .وهو راوي الحدیث ،نعم
 .وهو راوي الحدیث طالب:
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لكن إذا وصلت  الحق أبلج قبل أن تصل إلى المعر�ة،احتمال أنت عندك : مثل ما قلت لك ،نعم
لكن إذا وصلت هناك  ،عندك نیة وعزم على أنك ما تقتل إال من �ستحق القتل رت حسا�اتك،تغیَّ 
 .و�ال فاآل�ة صر�حة ،هذا الذي جعلهم �عتزلون  ،ما تضمن -نسأل هللا السالمة-

   ....... طالب:
المُ -وعلى نبیه الكر�م  -وَعالَجلَّ -مشكلة أن التطاول على الرب  الُة والسَّ ار ص -علیِه الصَّ

ة واجتماعات مشبوهة تقرر هذا األمر وتعرض هذه الشبه و�وجد هناك مقاهٍ  ،عند المسلمین امألوفً 
 محالت تجلب الناس �سمونها مقهى الكتاب مثًال، على شباب المسلمین بل على الشا�ات أ�ًضا.

، و�لها وعندهم �تب ،و�قررون ما یر�دون  �استمرار، فیه ون جتمعو� مقهى الكتاب، وهذا موجود،
وأول ما حصل مثل . قدر علیهو�خشى أن �ستفحل األمر �حیث ال �ُ  ي عندهم،كتب مشبوهة الت

ثم �عد ذلك ینتشر و�ستفحل  ،�جتمعون و�قررون أشیاء هذا في األقطار المقاهي والمطاعم،
 اآلن في بدا�اته. وال بد من الحزم في حسم هذه المادة،لكنه  األمر وال �ستطاع القضاء علیه،

  نسأل هللا العافیة. تحمل سماعه،ال �مكن أن یُ  انقل �المً  �عني �فر صر�ح،
(وقد رجع األحنف عن رأي أبي �كرة في ذلك، وشهد مع علي �اقي حرو�ه، وسیأتي : �قول

ر�ون، ، ورجال إسناده �لهم �صالكالم على حدیث أبي �كرة في �تاب الفتن إن شاء هللا تعالى
 وفیه ثالثة من التا�عین َیروي �عضهم عن �عض: وهم أیوب والحسن واألحنف.

(ولألصیلي: هو األحدب، وللمصنف في  ،�عني األحدب، بن حیان)اهو  "عن واصل"قوله:  
في �عض الروا�ات حصل  وقد یتصحف إلى عاصم األحول،، العتق: حدثنا واصل األحدب)

لكونهما على وزن  ؛وهذا �سمونه تصحیف سمع ،واصل األحدب إلى عاصم األحولتصحیفه 
  صرفي واحد.

 ،، وفي العتق: سمعت المعرور بن سو�د، وهو �مهمالت ساكن العین)"عن المعرور"(قوله: 
 . وهو خطأ المعروف بین سو�د، وفي �عض طبعات التقر�ب الهند�ة �سمونه:، َمْعُرور

 مدینة ثالثموضع �الباد�ة بینه و�ین ال :هو �فتح الراء والموحدة والمعجمة "�ذة�الرَّ "(قوله: 
ي وه و�انوا ینزلون االسم هذا على الحناكیة، �عني على مائة وعشر�ن �یلو من المدینة،، مراحل)

ا من المدینة، ثم �عد  ،ودراساتهم تنص على أن الر�ذة هي الحناكیة إلى وقت قر�ب، قر�بة جد�
 المسافة المذ�ورة. هضعف هذ ،الدراسات على أن الر�ذة ضعف هذا العدد تهمذلك دلَّ 
 لیست الحناكیة. طالب:

ث ما هو �عد ثاللأ�عدوها  ،قلیًال إلى أن طلعت دراسات وأ�عدوها  ،الحناكیة إلى وقت قر�ب :قالوا
 مراحل.
  ....... طالب:

  ؟ماذا
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  ....... طالب:
 .الجهات تختلف �ا شیخ : لكنطالب
 .ثالث مراحل ن،و على �المهم مائة وعشر هو 

  ....... طالب:
 .أكثر �كثیر أخیًراي قرروه لكن الذ

هكذا رواه أصحاب شعبة عنه، لكن في روا�ة  "وعلیه حلة وعلى غالمه حلة"(قوله: 
وعلى عبده  ،اإلسماعیلي من طر�ق معاذ عن شعبة: أتیت أ�ا ذر فإذا حلة علیه منها ثوب

والمتن یدل على أنها حلة  ألن الحلة عبارة عن ثو�ین، ا حلة واحدة؛مبینه�عني ، منها ثوب)
 .وحلة �املة على العبد ،كاملة علیه

ن ع(وهذا یوافق ما في اللغة أن الحلة ثو�ان من جنس واحد، و�ؤ�ده ما في روا�ة األعمش 
خذت هذا أت: لو وعلى غالمه برًدا، فقل ،المعرور عند المؤلف في األدب بلفظ: رأیت علیه ُبرًدا

: ألبي داودفلبسته �انت حلًة. وفي روا�ة مسلم: فقلنا: �ا أ�ا ذر لو جمعت بینهما �انت حلًة. و 
هذا فقال القوم: �ا أ�ا ذر لو أخذت الذي على غالمك فجعلته مع الذي علیك لكانت حلًة. ف

ا في لو �ان �مموافق لقول أهل اللغة؛ ألنه ذ�ر أن الثو�ین �صیران �الجمع بینهما حلًة، و 
 األصل على �ل واحد منهما حلة لكان إذا جمعهما �صیر علیه حلتان.

المه وعلى غ ،ق من جنسهو�مكن الجمع بین الروایتین �أنه �ان علیه ُبرد جید تحته ثوب خلِ  
 ت الغالموأعطی ،كذلك، و�أنه قیل له: لو أخذت البرد الجید فأضفته إلى البرد الجید الذي علیك

ردیئة تكون والحلة الثانیة ال على السید، ،�عني على أبي ذر، ق بدله لكانت حلًة جیدًة)لِ البرد الخ
  على الغالم.

، (فتلتئم بذلك الروایتان، و�حمل قوله في حدیث األعمش: لكانت حلًة، أي �املة الجودة
 فالتنكیر فیه للتعظیم، �هللا أعلم. 

على هذا و ، هما من طیهما)ثو�ین جدیدین َ�حلُّ وقد نقل �عض أهل اللغة أن الحلة ال تكون إال 
ذر  (فأفاد أصل تسمیة الحلة. وغالم أبي ألنهما لیسا جدیدین، ؛شكل أن �كون على الغالم حلة�ُ 

ن، وذ�ر ، و�حتمل أن �كون أ�ا مراوح مولى أبي ذر، وحدیثه عنه في الصحیحیالمذ�ور لم ُ�سمَّ 
 مسلم في الكنى أن اسمه سعد. 

ألنه على خالف المألوف،  ؛أي عن السبب في إلباسه غالمه نظیر لبسه "فسألته"قوله: 
وقع بیني و�ینه سباب ، "ساببت"فأجا�ه �حكا�ة القصة التي �انت سبًبا لذلك. قوله: 

أي حصل السبب من الطرف  مساببة مفاعلة بین الطرفین، ،مفاعلة "ساببت"ألن  ،�التخفیف)
هو : وقیل ،وأصله القطع ،وهو من السب �التشدید( ،الثانيثم حصل السبب من الطرف  ،األول
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الفاحش من القول �الفاحش من الجسد، فعلى  يوهي حلقة الدبر، ُسم ،بةمن السُّ مأخوذ 
عورة  إبداءَ  األول المراد قطع المسبوب، وعلى الثاني المراد �شف عورته؛ ألن من شأن السابِّ 

 المسبوب. 
نها. وفي ملت فنِ  ،أي نسبته إلى العار، زاد في األدب: و�انت أمه أعجمیةً  "فعیرته �أمه"قوله: 

�ی�ا أو �ان عر  سواء ،بن السوداء، واألعجمي من ال ُ�فصح �اللسان العر�ياروا�ة: قلت له: �ا 
 ماعني � .�ان عر�ی�ا أو عجمی�ا) سواء ،(واألعجمي من ال ُ�فصح �اللسان العر�ي، عجمی�ا)

 ..إذا �ان األعجمي. الفرق بین األعجمي والعجمي؟
  ....... طالب:

 العجماء التي ال تنطق. ،والعجمي �اللسان
  ....... طالب:

 ؟ماذا
 ألن األعاجم ال ینطقون �العر�یة، �ون األعجمي الذي ال ینطق �العر�یة منسوب إلى هذا؛ 

 لها �األعاجم اتشبیهً  ؛»العجماء جبار« ومنه: لكن عجمي،. افیكون أعجمی�  ،منسوب إلى األعاجم
 و�أنه ما یتكلم. فهم وجوده مثل عجمه،فكون الكالم الذي ال �ُ  الذین ال ینطقون �العر�یة،

ه وقع ن أن التعییر هو السب، والظاهر أن�أنه بیَّ  ،هي تفسیر�ة :قیل "فعیرته"(والفاء في 
�دل علیه و  فتكون عاطفة،( ره.ه وعیَّ سبَّ �عني ، بینهما ِسباب وزاد علیه التعییر فتكون عاطفًة)

ؤ فیك إنك امر «رته �أمه؟ فقلت: من سب الرجال سبوا أ�اه وأمه. قال: روا�ة مسلم قال: أعیَّ 
 .أي خصلة من خصال الجاهلیة) »جاهلیة

(و�ظهر لي أن ذلك �ان من أبي ذر قبل أن �عرف تحر�مه، فكانت تلك الخصلة من : �قول
ه من عنده، فلهذا قال �ما عند المؤلف في األدب: قلت على ساعتي هذ خصال الجاهلیة �اقیةً 

قلت على ( �عني في جاهلیة وأنا �بیر السن ودخلت في اإلسالم قد�م وفي جاهلیة.، كبر السن)
ن ، �أنه تعجب من خفاء ذلك علیه مع �بر سنه، فبیَّ »نعم«: قال ساعتي هذه من �بر السن؟

 .ًعا)له �ون هذه الخصلة مذمومًة شر 
 ما ،ألنه ال �مكن أن �حاط �أحكام الشر�عة ؛ما �منع هما فی نعم. قد �خفى الحكم على الكبیر، 
وتلقاه  ،ولو تقدم �ه السن وحرص على العلم ،ولو �بر ،تصور أن �حاط بها من شخص واحدیُ 

 . وغابت عنك أشیاء اعرفت شیئً  ،�عني �فوت علیه أشیاء ،من مصادره
، و�ان �عد ذلك �ساوي غالمه في الملبوس وغیره االخصلة مذمومة شرعً فبین له �ون هذه (

 ،�طعمه مما �طعم«، أخًذا �األحوط، و�ن �ان لفظ الحدیث �قتضي اشتراط المواساة ال المساواة)
ا منها الجید، هو �طعم أنواعً  له فیما �طعم؟ الكن هل یلزم أن �كون مساو�ً ، »�كسیه مما �كتسي
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 �طعمه من المتوسط، ،�طعم المتوسط فهو �طعم الجید �طعمه من الجید، دونه،ي والمتوسط، والذ
 .ألنه من طعامه ؛و�طعم من المتوسط أو دون المتوسط ،لكن قد �طعم السید الجید

ث ذ�ره وسنذ�ر ما یتعلق ببقیة ذلك في �تاب العتق حی ،ألن المطلوب المواساة ال المساواة( 
بن انكره أ�الباء، وقد  "عیرته"المصنف إن شاء هللا تعالى. وفي السیاق داللة على جواز تعد�ة 

 قتیبة وتبعه �عضهم، وأثبت آخرون أنها لغة. وقد جاء في سبب إلباس أبي ذر غالمه مثل
ة، ه الطبراني من طر�ق أبي غالب عن أبي أماممرفوع أصرح من هذا وأخص، أخرج ُلبسه أثرٌ 

مما  أطعمه مما تأكل، وألبسه«أعطى أ�ا ذر عبًدا، فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي 
 صلى هللا علیه -ن فأعطى الغالم نصفه، فرآه النبيو�ان ألبي ذر ثوب فشقه نصفی »تلبس
قال:  ،»تأكلون وألبسوهم مما تلبسون أطعموهم مما « :�ا رسول هللا فسأله، فقال: قلتَ  -وسلم
 .نعم)

 .وال �منع أن تكون هذه هي نفس القصة المذ�ورة في الباب 
  ....... طالب:

  ؟هي ما ،نسیت ما أدري �هللا، ،ال
  ....... طالب:

  ؟ین هوأ
  ....... طالب:

  ؟ینأ
  ....... طالب:
  ؟ساببت
  ....... طالب:

 .بیني و�ین رجل �الم
  ....... طالب:

 . له اغالمً لیس  لكنأن الرجل مذ�ور ....... 
  ....... طالب:

 .والذي في القصة في الحدیث مواله هو غالمه هو بالل مولى أبي �كر،
  ....... طالب:

  ؟ماذا
  ....... طالب:

 .نعم
  ....... طالب:
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 .وعلى غالمه حلة ،سبب ورود الحدیث أنه رأى علیه حلة
  ....... طالب:

 ..لكن. هذا �ختلف عن هذا، نعم
  ....... طالب:
وقد �كون أكثر من سبب �ما  ،اما یلزم أن تكون نص�  علیها، امتفقً  لیس أكثر من سبب، ،ال ال

 .نزول اآل�ة أكثر من سببل�كون 
  ....... طالب:

 .ما �منع أن تكون قصة ثانیة قد تكون قصة ثانیة،
  ....... طالب:

المُ -ي أكثر األسئلة عن سب النب الُة والسَّ  .وواجب طلبة العلم -علیِه الصَّ
 اللهم صل على محمد.

المُ -على طلبة العلم بیان مقامه  الُة والسَّ  و�یان حكم من سبه. -علیِه الصَّ
 .اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك

 


